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Decizia nr. 767 din 20.08.2019
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. 27759259
Fax: 021/599.66.03
- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 august 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 8121/29.07.2019, nr.
8142/29.07.2019, nr. 8151/29.07.2019, nr. 8185/30.07.2019, nr. 8244/31.07.2019 și nr.
8265/01.08.2019 cu privire la emisiunile de știri și dezbateri difuzate în zilele de 27 și 28 iulie
2019 de către postul B1 TV.
Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare nr.
468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și
completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 41 alin. (1) lit. c): Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:
c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei
persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul
persoanei în cauză sau al familiei;
- art. 45 - (1): Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi
o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
În fapt, în zilele de 27 și 28 iulie 2019, în intervalul orar 08.00-24.00, postul de
televiziune B1 TV a prezentat în cadrul emisiunilor de știri și dezbateri, cazul fetelor dispărute
din Caracal.
Astfel, pe parcursul zilei de 27 iulie 2019, în cadrul știrilor și dezbaterilor radiodifuzorul a
difuzat știri ce au avut ca subiect preluarea dosarului suspectului tragediei de către DIICOT,
reacția Poliției Caracal și a STS-ului cu privire la depunerea plângerii de către tatăl Alexandrei,
acuzațiile reciproce pe care și le aduc instituțiile în cazul adolescentei dispărute, Alexandra. De
asemenea, în cadrul știrii, s-a vorbit despre Mihaela Luiza Melencu, de 19 ani, dispărută de pe
14 aprilie a.c., pentru care polițiștii nu au găsit niciun indiciu după 3 luni.
În jurul orei 10.00, reporterul Gabriela Mihai, în direct, prin telefon, a oferit informații
despre ceea ce s-a întâmplat cu suspectul crimelor macabre, ce a declarat acesta până la
acea oră și despre mersul anchetei.
În continuare, prezentatoarea și invitații au discutat de incompetența autorităților în mai
multe cazuri ale persoanelor dispărute.
În emisiunea Breaking News de la ora 14.00 s-a discutat despre procedurile autorităților
în astfel de cazuri, iar în știrea din cadrul Breaking News de la ora 18.00 (în direct) s-au făcut
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referiri la Luiza Melencu, fata din Dioști, dispărută la Caracal din aprilie a.c. în aceleași
împrejurări ca Alexandra. Se crede că e moartă. Mama și bunicul fetei nu cred că mai e în
viață și acuză autoritățile că nu s-au implicat suficient și vor ca cei care au tergiversat
soluționarea să plătească. Ei cred în varianta DIICOT că Dincă este parte a unei rețele de
trafic de persoane.
În continuare a fost difuzat un material înregistrat în care mama Luizei Melencu a fost
intervievată de un reporter.
Au fost prezentate:
- imagini cu chipul îndurerat al mamei - prim-plan, fără sonor (rep. 32.12, 27-18)
- o fotografie a Luizei - full screen;
- imagini cu bunicul îngenunchiat la o coroană plan întreg;
În cadrul emisiunii Breaking News de la ora 23.00 a fost difuzată o știre ce a avut ca
subiect reacția rudelor Alexandrei cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu tânăra.
Pe ecran a fost titrate următoarele titluri: TRAGEDIA DIN DOBROSLOVENI; PĂRINȚII
ȘI RUDELE ALEXANDREI, ÎN LACRIMI.
Pe parcursul zilei de 28 iulie 2019, în cadrul emisiunii Breaking News au fost
prezentate mai multe informații cu privire la declarațiile oferite de d-na Monica Melencu, mama
fetei dispărute în aprilie, iar la ora 15.00, în cadrul aceleiași emisiuni Breaking News au fost
prezentate în direct imagini din fața locuinței suspectului unde părinții Luizei Melencu au venit
disperați. Mama Luizei plânge, o femeie îi aduce o sticlă cu apă, apoi merge în mijlocul
drumului unde la un moment dat cade în genunchi. Apare o ambulanță al cărui echipaj
încearcă să o calmeze pe femeie. Se încearcă a se filma în interiorul ambulanței unde femeia
primește îngrijiri.
În colțul din dreapta-sus al imaginii este titrat Imagini care vă pot afecta emoțional! Iar
în colțul din stânga- sus CARACAL, ACUM. Pe durata difuzării imaginilor, acestea au fost
comentate de reporterul Gabriela Mihai, de la fața locului. Știrea a durat aproximativ 5 minute.
Redăm din raport:
“Sel.7 (rep. 44.45/28-15.asf) După pauza publicitară, s- a revenit cu imagini de la
fața locului pentru încă aproximativ 5 minute. Reporterul Gabriela Mihai relatează de la
fața locului că sunt momente impresionante, oamenii sunt revoltați de lipsa de reacție a
autorităților. Un grup de localnici vociferează către cordonul de jandarmi aflați în fața
porții suspectului, se aud țipetele disperate ale mamei Luizei.
Alte titluri afișate pe ecran au fost: REVOLTĂ LA CASA CRIMINALULUI DIN
CARACAL; PĂRINȚII FETELOR UCISE, DISTRUȘI DE DURERE. Pe ecran partajat au mai
fost prezentate diverse imagini cu inculpatul, precum și o fotografie a Alexandrei.”
În cadrul emisiunii “Se întâmplă acum” de la ora 16.00 prezentată de Tudor Barbu au
fost difuzate “imagini în care bunica Luizei, ținând în mână o fotografie cu aceasta,
plânge și vorbește către cameră. Ea se plânge că Poliția nu i-a luat în serios de câte ori
se duceau să reclame dispariția Luizei. În colțul din dreapta-sus al imaginii este titrat
Imagini care vă pot afecta emoțional! Iar în colțul din stânga- sus al imaginilor,
CARACAL, ACUM.
Sel.2 (06.18/28-16.asf) Pe ecran partajat, sunt difuzate alte imagini, cu mama Luizei
disperată, care este cu greu ținută de alte persoane care încearcă să o liniștească, apoi
plânge îmbrățișându- se cu o altă femeie. La un moment dat, mama Luizei se prăbușește
în stradă. Este luată pe brațe și dusă la ambulanța aflată în apropiere. Se filmează în
continuare în interiorul ambulanței unde i se aduc îngrijiri femeii, până se închide ușa
mașinii. În colțul din stânga- sus al imaginilor, CARACAL, ACUM.“
De asemenea, în cadrul emisiunii Breaking News de la ora 18.00, a fost prezentată o
știre ce a conținut imagini cu persoane revoltate, declarațiile avocatului lui Gheorghe Dincă
care confirmă că suspectul și-a recunoscut cele două crime, imagini cu suspectul, înregistrări
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telefonice cu declarații date de Vladimir Beliș (fost director IML, profesor), Dan Antonescu
(specialist criminolog) și Liviu Cheșnoiu (expert criminalist), fotografii ale celor două fete Luiza Melencu și Alexandra, precum și imagini cu mama Luizei plângând (fără avertizare
pe ecran).
Totodată, au fost prezentate imagini filmate în plan depărtat cu un bărbat și o femeie
care stăteau la o masă (femeia având capul sprijinit pe aceasta), și au fost redifuzate imagini
cu mama Luizei prăbușindu-se de durere pe drumul din fața casei suspectului (fără
avertizare pe ecran).
În emisiunea Breaking News de la 19.00 au fost prezentate imagini cu mama Luizei
prăbușindu-se de durere pe drumul din fața casei suspectului.
În cadrul emisiunii “Actualitatea românească“, în intervalul orar 19.00-19.27 au fost
difuzate imagini cu “familia îndurerată a fetei dispărute, fără sonor: Breaking news, orele:
13.00 (Exemple de repere: 04.43-04.47, 08.21-08.25, 11.38-11.42, 14.10-14.14, 15.49-15.53,
22.54-22.58, 27-13);
- S31 chipul îndurerat al mamei - prim-plan, fără sonor: Breaking News, ora 18.21;
- grup de persoane în care o femeie plânge (și în prim plan): Breaking News, orele 08.13,
09.14, 10.14, 12.18, 15.41, 18.42, 23.46;
(Rep. 20.31-22.48, 27-23) În imagini a apărut o femeie, cu ochii înlăcrimați, filmată
în prim-plan; Breaking News, orele 23.17.“
Vizionând imagini din emisiunile de știri și dezbateri difuzate în ziua de 28 iulie 2019,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) și
45 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii nu pot difuza imagini care
exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane, orice persoană
având dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau
o nenorocire.
În esență, membrii Consiliului au reținut că imaginile filmate și difuzate, în direct, în
data de 28 iulie 2019, cu reacția membrilor familiei Luizei Melencu, la aflarea veștii că fata lor a
fost ucisă de Gheorghe Dincă au scos în evidență traumele prin care trece familia, nefiind
asigurată intimitatea într-un astfel de moment dificil, fapte ce contravine normelor legale
invocate anterior.
Astfel de imagini cu mama Luizei prăbușindu-se la pământ și plângând, alături de care
se aflau și alți membri ai familiei care plângeau, precum și imagini cu mama Luizei în
ambulanță, în timp ce i se acorda primul ajutor de către echipajul medical, scot în evidență
trauma prin care trece familia fetei dispărute.
Or, legiuitorul a interzis difuzarea unor astfel de imagini care scot în evidență traumele
sau traumatismele unei persoane într-o astfel de situație, orice persoană având dreptul la
respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002
eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1TV) se sancţionează somație publică de intrare în
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legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 41 alin. (1) lit. c) și 45 alin. (1) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul B1 TV, deoarece,
pe parcursul emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în 28 iulie 2019 a prezentat imagini cu
reacția membrilor familiei unei fete decedate, la aflarea veștii că fata lor a fost ucisă de o
persoană, imagini care au scos în evidență trauma prin care trece familia și nu a fost
respectată intimitatea persoanei într-un astfel de moment, fapte ce contravin prevederilor din
Codul audiovizualului.
Potrivit acestor reglementări, radiodifuzorii nu pot difuza imagini care exploatează sau
scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane, având obligația să respecte
intimitatea persoanei aflate în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o
nenorocire.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT
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